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Cap de setmana gran del cicle de Cultura Popular als
Ateneus
Aquest cap de setmana el cicle de Cultura Popular als
Ateneus arriba al seu punt àlgid amb tres concerts de
cant oral i cobla que es faran al Districte d’Horta –
Guinardó: dissabte el cor Fòrum Vocal actua al Foment
Hortenc i diumenge es fan els concerts del Cor Ariadna
i de la cobla Mediterrània.
Llegir més

Sabies que...

Els experts no es posen d'acord sobre l’origen del ball de
bastons?
Alguns opinen que és d’origen grec, alguns altres que cal remuntar-se a antics ritus
agraris prehistòrics, però la teoria més estesa apunta als balls d’espases com a origen
possible.
Llegir més

A gaudir i a ballar amb la
festa major de la Sagrera
Arriba la festa major de la Sagrera, una
intensa setmana amb tot tipus d’activitats
que ompliran els carrers de cultura
popular, música, ball i espectacles.

S'ha obert la crida per a
participar en la Cavalcada de
Reis 2019 de Barcelona
Us agradaria fer de patge? Tots els majors
de 8 anys s’hi poden inscriure fins al 23
de novembre.

http://p7tre.emv3.com/HM?b=pebVtgJ5Vd18raesD3yaAkx-HBvtzBh0pN-uZC43OQaArWeHhOGVDxNcbJPsj4fY&c=r8SFmUtA6HjlQ0p8_1Xn1w
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Mostra de Dansa Catalana de
Creació: esbart Maragall
El divendres 16 de novembre l'esbart
Maragall interpretarà l’espectacle
‘Essències’ al Sant Andreu Teatre
Llegir més

Les diades castelleres de les
colles de Barcelona d’aquest
cap de setmana: 18 de
novembre
Voleu veure castells a Barcelona aquest
cap de setmana? Us fem un llistat amb
totes les diades que es fan a la ciutat
Llegir més

© Copyright: Ajuntament de Barcelona
D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals es tracten a
l’empara del fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i activitats informatives” de l’Ajuntament de Barcelona amb la
finalitat de gestionar la tramesa de butlletins informatius, legitimada en base al vostre consentiment. Tret
d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu
consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us
indiquem que en informar el camp correu electrònic ens autoritzeu a emprar aquest mitjà per la realització de
comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.
Si voleu donar-vos de baixa d’aquest butlletí electrònic feu clic aquí.
Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, clica aquí
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